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Comunicado ao Mercado divulgado pela Oi

A PHAROL, SGPS S.A. informa sobre o Comunicado ao Mercado divulgado pela Oi, 

S.A., conforme documento da empresa em anexo.



 

 
 
Rua Humberto de Campos, 425 – 8º andar 
Rio de Janeiro - CEP 22430-190 
Estado do Rio de Janeiro   www.oi.com.br 
 

 

Rio de Janeiro, 16 de abril de 2018. 

 

 

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 

At: Sra. Ana Lúcia da Costa Pereira 

Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores 

Mobiliários de Renda Variável 

 

c.c.: 

 

CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

At.: Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendente de Relações com Empresas 

Sr. Francisco José Bastos Santos - Superintendente de Relações com o Mercado 

e Intermediários 

 

 

Ref.: Ofício 689/2018-SAE 

Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atenção ao Ofício 689/2018 – SAE enviado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 

(“Ofício”), por meio do qual são solicitados à Oi S.A. – Em Recuperação Judicial 

(“Oi” ou “Companhia”) esclarecimentos com relação à notícia veiculada pela agência 

Broadcast, em 13/04/2018, sob o título “OI/Teles: Cumprimos todos os prazos e 

esperamos antecipar etapas da recuperação judicial”, nos termos adiante transcritos, a 

Companhia vem esclarecer o que segue: 

 

“13 de abril de 2018 

689/2018-SAE 

OI S.A. – Em Recuperação Judicial 

At. Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão 

Diretor de Relações com Investidores 



 

 
 
Rua Humberto de Campos, 425 – 8º andar 
Rio de Janeiro - CEP 22430-190 
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Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa 

Prezados Senhores, 

Em notícia veiculada pela agência Broadcast, em 13/04/2018, sob o título “OI/Teles: 

Cumprimos todos os prazos e esperamos antecipar etapas da recuperação judicial”, 

consta, entre outras informações, que: 

1. Após a conversão de passivos em ações, a dívida cairá de R$ 65 bilhões 

para R$ 19 bilhões; 

2. A Oi valerá em torno de R$ 15 bilhões (ante R$ 2,6 bilhões no fechamento 

do último pregão).  

Solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até o dia 16/04/2018, com a 

sua confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.” 

 

A Companhia esclarece que a Nota Explicativa nº 29 às suas demonstrações financeiras 

auditadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 1 

de janeiro de 2016 (Eventos Subsequentes), subitem “Efeitos estimados do PRJ”, 

contém uma descrição detalhada das estimativas (1) do valor dos créditos alocados por 

opção em 20 de junho de 2016, e (2) do valor justo dos créditos reestruturados, cujos 

totais correspondem, respectivamente, a R$ 67.751 milhões e R$ 18.949 milhões. A 

referida Nota Explicativa contém informações detalhadas a respeito dos efeitos do plano 

de recuperação judicial (“Plano”) estimados pela administração nas demonstrações 

financeiras da Companhia, as quais foram arquivadas junto à CVM por meio do Sistema 

Empresas.NET e divulgadas ao mercado no dia 12 de abril de 2018. 

 

A referência a um valor estimado da Companhia como resultado dos efeitos previstos 

do Plano teve como base uma percepção da média de avaliações independentes 

preparadas por analistas de mercado que acompanham a Companhia. 

 

A Oi se coloca à disposição para outros esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

Oi S.A. – Em Recuperação Judicial 

Carlos Augusto Machado Pereira de Almeida Brandão 

Diretor de Finanças e de Relações com Investidores 


